
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               _VI_  сесія    VІI _  скликання 

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

30 серпня 2016 року                       м. Ужгород                                 № 359                           

      

                                                              

 

Про надання та відмову у наданні 

дозволів на розробку проектів  

землеустрою щодо відведення  

земельних ділянок 

 

Розглянувши клопотання юридичних та заяви фізичних осіб, враховуючи 

генеральний план забудови міста Ужгород, керуючись статтями 26, 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до статей 12, 20, 

92, 118, 121, 122 – 124, частини другої статті 134 Земельного кодексу України, 

Законів України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо розмежування земель державної та комунальної власності", "Про 

Державний земельний кадастр", "Про державну реєстрацію  речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень", "Про землеустрій", "Про оренду землі"   

 

міська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати наступним юридичним, фізичним особам та фізичним 

особам - підприємцям дозвіл на розробку проектів відведення земельних 

ділянок з подальшою передачею їх в оренду:  

 

1.1. Гр. Мондок Магдалині Йосипівні земельної ділянки площею       

0,0090 га під добудовою до власного житлового приміщення по                                      

вул. Щедріна, 36/17. 

1.2. Гр. Гергель Вікторії Олександрівні земельної ділянки площею              

0,5693 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості по вул. Стрільничній, 34. 

1.3. Гр. Клим Степану Володимировичу земельної ділянки площею   

0,0715 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по                   

вул. Грибоєдова, 5 «а». 

1.4. Гр. Орос Михайлу Михайловичу земельної ділянки площею 0,0012 га 

для прибудови до власних нежитлових приміщень по вул. Собранецькій, 146. 
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1.5. Товариству з обмеженою відповідальністю «БІ ЕНД Ю ГРУП» 

земельної ділянки площею 0,0120 га для будівництва та обслуговування 

інженерної споруди по вул. Небесної сотні. 

1.6. Публічному акціонерному товариству «Закарпатгаз» земельної 

ділянки площею 0,0009 га для виносу ШГРП (інженерних мереж) по вул. Тіхого 

біля житлового будинку № 19. 

1.7. Товариству з обмеженою відповідальністю «ТОР Ужгород» земельної 

ділянки площею 0,1652 га для будівництва та обслуговування об’єктів 

енергетичної інфраструктури в районі об’їзної дороги м. Ужгорода. 

1.8. Товариству з обмеженою відповідальністю «Енівлад» земельної 

ділянки площею 0,0785 га для будівництва та обслуговування інших будівель 

громадської забудови за умови укладання договору сервітуту для проходу 

(проїзду), з метою забезпечення доступу до нерухомого майна та земельної 

ділянки суміжного землекористувача по вул. Руській, 38. 

1.9. Товариству з обмеженою відповідальністю фірма «Підзамок» 

земельної ділянки  площею 0,0635 га для обслуговування власних нежитлових 

об’єктів нерухомого майна по вул. Підградській, 42. 

1.10. Гр. Кулич Віталії Богданівні земельної ділянки площею 0,0100 га 

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Минайській, 11. 

 

2. Надати наступним юридичним, фізичним особам та фізичним 

особам - підприємцям дозвіл на розробку проектів відведення земельних 

ділянок з подальшою передачею їх у власність: 

 

2.1. Гр. Калиничу Михайлу Юрійовичу земельної ділянки площею   

0,0730 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Буковинській, 5. 

2.2. Гр. Мойш Марії Юріївні земельної ділянки площею 0,0100 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Кавказькій, б/н. 

2.3. Гр. Мойш Мар'яну Васильовичу земельної ділянки площею 0,0100 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Кавказькій, б/н. 

2.4. Гр. Мойш Василю Михайловичу земельної ділянки площею 0,0100 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Кавказькій, б/н. 

2.5. Гр. Мойш Василю Михайловичу земельної ділянки                                

площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Кавказькій, б/н. 

2.6. Гр. Мойш Мар'яну Васильовичу земельної ділянки                                

площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Кавказькій, б/н. 

2.7. Гр. Прищепа Світлані Іванівні земельної ділянки площею 0,0025 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Белінського, гараж 16. 

2.8. Гр. Капітула Аллі Денисівні земельної ділянки площею 0,0020 га для 

будівництва індивідуальних гаражів вул. Заньковецької, 30 гараж 95. 

2.9. Гр. Станичаку Івану Юрійовичу земельної ділянки площею 0,0813 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Барвінковій 36 «а». 
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2.10. Гр. Феєр Юрію Юрійовичу земельної ділянки площею 0,1000 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по пров. Підвальному, 34. 

2.11. Гр. Лялько Ганні Юріївні земельної ділянки площею 0,0024 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Панькевича, б/н поз. 16. 

2.12. Гр. Митровка Марті Михайлівні земельної ділянки площею      

0,0027 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Панькевича, б/н,    

поз. 27. 

2.13. Гр. Куцубей Василю Івановичу земельної ділянки площею 0,0028 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Панькевича, б/н, поз. 10. 

2.14. Гр. Агафоновій Вікторії Арпадівні земельної ділянки площею  

0,0034 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Панькевича, б/н,    

поз. 21. 

2.15. Гр. Бауєр Людмилі Анатоліївні земельної ділянки площею 0,0026 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Панькевича, б/н, поз. 25. 

2.16. Гр. Олеськів Ользі Петрівні земельної ділянки площею 0,0024 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Панькевича, б/н, поз. 9. 

2.17. Гр. Юско Арпаду Івановичу земельної ділянки площею 0,0024 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Столетова. 

2.18. Гр. Карбованцю Василю Михайловичу земельної ділянки площею          

0,0024 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Панькевича, б/н,                      

поз. 7. 

2.19. Гр. Ігнатик Роману Ріхардовичу земельної ділянки площею 0,1000 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Солов’їній, 3/4. 

2.20. Гр. Ленарт Дмитру Івановичу земельної ділянки площею 0,1000 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Сосновій, 3. 

2.21. Гр. Ленарт Михайлу Степановичу земельної ділянки площею   

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Сосновій, 3 «а». 

2.22. Гр. Ленарт Мілану Михайловичу земельної ділянки площею    

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Сосновій, 3 «б». 

2.23. Гр. Василечку Володимиру Юрійовичу земельної ділянки площею          

0,0072 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Богомольця                      

гараж № 74. 

2.24. Гр. Дубляк Тетяні Юріївні земельної ділянки площею 0,0019 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Чорновола, б/н, гараж № 5. 

2.25. Гр. Юско Світлані Андріївні земельної ділянки                                 

площею 0,0400 га для ведення особистого селянського господарства по                       

вул. М. Підгорянки. 

2.26. Гр. Горняк Дезидерію Івановичу земельної ділянки                                 

площею 0,1000 га для ведення особистого селянського господарства                               

по вул. Слави, 73. 
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2.27. Гр. Федишину Ярославу Миколайовичу земельної ділянки 

площею                    0,0651 га для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Шевченка, 15. 

2.28. Гр. Дранчак Оксані Іванівні земельної ділянки площею                    

0,2455 га для ведення особистого селянського господарства по                                         

вул. Жатковича, 58 «а». 

2.29. Гр. Товт Михайлу Івановичу земельної ділянки площею                    

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Жатковича, 54. 

2.30. Гр. Товт Михайлу Івановичу земельної ділянки                                 

площею 0,6188 га для ведення особистого селянського господарства по                       

вул. Жатковича, 54. 

2.31. Фізичної особи- підприємця Вакула Віктора Івановича зміну 

конфігурації власної земельної ділянки без зміни площі в районі Радванського 

кар’єра. 

2.32. Гр. Сочка Івану Івановичу земельної ділянки                                

площею 0,0019 га для будівництва індивідуальних гаражів по                                          

вул. Корзо, 13. 

2.33. Гр. Суботі Михайлу Івановичу земельної ділянки                                 

площею 0,0040 га для будівництва індивідуальних гаражів по                                    

вул. Підгірній, 30. 

2.34. Гр. Дубовець Сергію Сергійовичу земельної ділянки                                 

площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по                                    

вул. Можайського – пров. Весняний. 

2.35. Гр. Феєр Юрію Юрійовичу земельної ділянки     площею 0,0580 га 

для ведення особистого селянського господарства по пров. Підвальному, 34. 

2.36. Гр. Денісовій Габріеллі Михайлівні земельної ділянки площею 

0,0017 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Духновича, 19. 

2.37. Гр. Пензеник Євгену Федоровичу земельної ділянки площею             

0,0038 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Богомольця,                   

поз. 81. 

2.38. Гр. Лукей Луці Лукичу земельної ділянки площею 0,0025 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Можайського, 9. 

 

3. Надати наступним юридичним особам дозвіл на розробку проектів 

відведення земельних ділянок з подальшою передачею їх в постійне 

користування:  
 

3.1. Об'єднанню співвласників багатоквартирного будинку "Ракоці 16" 

земельної ділянки площею 0,2660 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Ф. Ракоці, 16. 

3.2. Об'єднанню співвласників багатоквартирного будинку "Мрія-2020" 

земельної ділянки площею 0,2087 га для обслуговування багатоквартирного 

житлового будинку по вул. І. Франка, 56 "а". 

3.3.  Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку № 63 Б по 

вулиці Володимирській в місті Ужгороді «Молодіжне» земельної ділянки 
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площею 0,1392 га для обслуговування багатоквартирного житлового будинку 

по вул. Володимирській, 63 «б». 

3.4. Об'єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Свободи 34» 

земельної ділянки площею 0,3545 га для обслуговування багатоквартирного 

житлового будинку по пр. Свободи, 34. 

 

4. Надати дозвіл Департаменту міського господарства на розробку 

проектів землеустрою щодо відведення наступних земельних ділянок з 

подальшою реєстрацією їх в комунальну власність: 

 

- площею 0,0417 га по вул. Загорська, 28 «б»; 

- площею 0,1811 га по вул. Тельмана, 2 «в»; 

- площею  0,1400 га по вул. Легоцького, 64 «а»; 

- площею 0,0972 га по вул. Одеській, 14 «а»; 

- площею 0,1348 га по вул. Університетській, 12 «а». 

 

5. Відмовити у наданні дозволів на розробку проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок наступним фізичним та юридичним 

особам: 

5.1. Гр. Кальницькій Марині Анатоліївні земельної ділянки                                

площею 0,0015 га для будівництва та обслуговування інших будівель 

громадської забудови на пл. Корятовича, 25. 

5.2. Гр. Плехановій Зої Борисівні земельної ділянки площею 0,0100 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Оноківській, 18. 

5.3. Гр. Сятині Оксані Андріївні земельної ділянки площею 0,0034 га для 

будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови на   пл. 

Ш. Петефі, 23/1. 

5.4. Гр. Андроненковій Неллі Янівні земельної ділянки                                 

площею 0,0030 га для будівництва індивідуальних гаражів по                                    

вул. Руській, 20. 

5.5. Гр. Юрець Світлані Андріївні земельної ділянки площею 0,0025 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Українській, поз. 198. 

5.6. Гр. Висоцькому Сергію Олеговичу земельної ділянки               

площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по                          

вул. Українській, 54 «а». 

5.7. Гр. Дьолог Михайлу Степановичу земельної ділянки     площею 

0,5000 га для ведення особистого селянського господарства по вул. Нікітіна, 15. 

5.8. Гр. Туряниці Юрію Яношовичу земельної ділянки площею 0,0100 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Дендеші, 12. 

5.9. Гр. Бабичу Андрію Андрійовичу земельної ділянки                                 

площею 0,1882 га для ведення особистого селянського господарства по                       

вул. Слави, 69. 

5.10. Гр. Василині Олені Василівні земельної ділянки площею 0,1000 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Томчанія, 37. 
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5.11. Гр. Коваль Богдану Івановичу земельної ділянки площею 

0,0021 га для будівництва індивідуальних гаражів по пров. Підгірному (між 

будинками № 5 та № 9). 

5.12. Гр. Гонді Руслану Юрійовичу земельної ділянки площею 0,1000 га 

для городництва в районі вул. Єньківської. 

5.13. Гр. Любці Василю Густавовичу земельної ділянки площею 0,0977 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Дендеші, 83. 

5.14. Гр. Гасинець Марії Михайлівні земельної ділянки                                 

площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Гагаріна, 246. 

5.15. Гр. Титаренко Наталії Борисівні земельної ділянки                                 

площею 0,0650 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Гвардійської. 

5.16. Гр. Сойновій Маргариті Борисівні земельної ділянки                                 

площею 0,0126 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд на пл. Ш. Петефі, 31 «а». 

5.17. Гр. Дубині Євгенію Вікторовичу земельної ділянки                                 

площею 0,0982 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Запорізькій, 53. 

5.18. Гр. Терьошкіну Євгенію Михайловичу земельної ділянки площею                    

0,0400 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Плеханова, 28. 

5.19. Гр. Брезняк Марії Василівні земельної ділянки                                 

для будівництва та обслуговування приміщення технічного призначення по                                    

вул. Корзо, 7. 

5.20. Гр. Бережному Андрію Михайловичу земельної ділянки                                 

площею 0,0060 га для будівництва індивідуальних гаражів по                                    

вул. Корзо, 7. 

5.21. Релігійній громаді Церкви Євангельських християн – баптистів  

«Благодать» земельної ділянки площею 0,0785 га для будівництва та 

обслуговування будівель релігійних організацій по вул. Маресьєва, 9 «а». 

 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Габора О. М. та постійну комісію з питань регулювання земельних 

відносин, містобудування та архітектури (Пономарьов С. Б.). 

 

 

 

Міський голова                                                                               Б. Андріїв 


